
 

CANLYNIADAU 2021 – 2022 

Rwyf wedi 

dysgu am yr 

ymgyrch Let’s 

Go Zero 

Gweithgareddau Allweddol 

Mabwysiadwyd Cynllun Datgarboneiddio 

Cyngor Blaenau Gwent ym mis 

Medi 2020 ar yr un pryd ag y 

gwnaethom ddatgan Argyfwng 

Hinsawdd. Blaenau Gwent oedd 

yn gyfrifol am sefydlu’r 

Cynulliad Hinsawdd cyntaf yng 

Nghymru, a gynhaliwyd ar-lein 

ym mis Mawrth 2021. 

Mae perfformiad Parth Dysgu Blaenau 

Gwent yng Nghyfnod Allweddol 5 (CA5) ar gyfer 

graddau A*-C ac A*-E Safon Uwch yn par-

hau i fod yn gryf ac yn unol â chymedr 

Cymru gyfan ar 99.1%. 

  Roedd canlyniadau Cyfnod Allweddol 4 (CA4) ar 

gyfer Haf 2021 yn dangos cynnydd 
mewn sgorau cynhwysol Capio 9 a Lefel 2. 

Mae diogelu yn cael ei gydnabod yn 

gorfforaethol fel cyfrifoldeb pawb. Mae’r Polisi 

Diogelu wedi’i ddiweddaru’n ddiweddar. 

 Cynulliad 
Hinsawdd Blae-
nau Gwent yw'r 
cyntaf i Gymru 

Cynlluniwyd y Prosbectws Ynni i ysgogi 

diddordeb mewn datblygu ynni ar draws y 

fwrdeistref a fydd yn hwyluso cyflenwad o ynni 

adnewyddadwy i ddiwallu anghenion ynni 

Blaenau Gwent yn y dyfodol. 

Cysylltedd 5G ledled canol tref Glynebwy gydag 
ystafell ddosbarth 5G ar safle’r Gweithfeydd 

Y bore yma mae Cymdeithas Penaethiaid Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Arbennig 
Blaenau Gwent wedi rhyddhau datganiad ar y cyd ynghylch canlyniadau TGAU a 
Galwedigaethol. 

Dywedasant: "Rydym i gyd wrth ein bodd gyda chanlyniadau TGAU a Galwedigae-
thol eleni. Ar ôl blwyddyn anhygoel o anodd ac aflonyddgar i'n holl ddysgwyr, ry-
dym mor falch bod eu gwaith caled a'u hymroddiad wedi'u gwobrwyo. 

Mae'n bwysig cofio bod arholiadau TGAU yn cael eu hastudio am gyfnod o 
flynyddoedd a bydd y canlyniadau a gawsant yn seiliedig ar lu o asesiadau mewnol 
ac allanol. Hefyd bydd pob canlyniad wedi'i gymeradwyo gan o leiaf ddau athro a'r 
Pennaeth. Felly, er bod canlyniadau eleni yn Raddau a Benderfynir gan y Ganolfan 
(CDGs), maent yr un mor ddilys ag unrhyw flwyddyn arall, yn wir ar lawer cyfrif 
mae'r broses wedi bod yn fwy trwyadl na sefyll arholiad unigol ar ddiwedd cyfnod 
hir o astudio. 

Rydym felly fel grŵp yn falch iawn o bob un o'n dysgwyr CA4 ar draws Blaenau 
Gwent. Bydd y canlyniadau hyn nawr yn arwain at fwy o fyfyrwyr nag erioed o'r 
blaen yn symud ymlaen i addysg a hyfforddiant ôl-16 a all ond fod yn newyddion 
da i Flaenau Gwent ac i ddyfodol ein cymunedau." 

Bydd y Strategaeth Gweithlu newydd yn alluogwr allweddol wrth gyflawni uchelgais y 

Cyngor, Model Gweithredu newydd y Cyngor a blaenoriaethau allweddol. 

Mae Cynllun Adolygu Datblygiad Personol a 

Fframwaith Cymhwysedd yn eu lle i 

Aelodau gefnogi datblygiad proffesiynol 

parhaus 

Yr hyn a ddy-
wedasoch wrthym... 

Rwyf wedi 

dysgu cerdded 

i'r ysgol neu 

feicio i arbed 

carbon deuocsid 

Rwyf wedi 

dysgu fod 

newid hinsawdd 

yn effeithio ar 

ein Daear 

 

Aeth y Cyngor i Fenter ar y Cyd gyda Lly-
wodraeth Cymru i ddatblygu        

Unedau Hybrid 

yn Lime Avenue, gan greu 

gofod busnes o ansawdd uchel, yn 

cynnwys 3 adeilad ar wahân yn 

cynnwys 9 uned. 

 

Mae'r Strategaeth Lleihau Plant sy'n 
Derbyn Gofal (CLA) a'r Strategaeth 

Atal ac Ymyrraeth Gynnar wedi 
cefnogi tuedd ar i lawr o           

Blant sy'n Derbyn 
Gofal, gan symud o                 

200 i 198 o blant. 

 

Mae cefnogaeth i grwpiau 
cymunedol lleol yn parhau gyda 
hyrwyddwyr sbwriel lleol yn cael 
deunyddiau, offer, cefnogaeth 
staff a chasglu gwastraff ar ôl 

glanhau a chlirio. 

Mae ymyrraeth gynnar ar gyfer 
digartrefedd wedi golygu bod 

75.2% o aelwydydd a allai fod 

yn ddigartref wedi cael 
eu hatal rhag 

dod yn 
ddigartref.  

Amgylchedd Trochi 5G Glynebwy 

O Cwm i Fenis …. A'r cyfan cyn 10am ar fore Gwener! 
@YsgolGynraddCwm 

5.27PM – 4 Mawrth 2022 – Twitter ar gyfer yr iphone 

Mae'r Cyngor wedi llwyddo i godi 

ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o 

nifer o Ymgyrchoedd Cydraddoldeb 

a Chydlyniant Rhyngwladol a 

Chenedlaethol drwy gyfryngau 

cymdeithasol, yn ogystal â 

chyflawni Mentrau penodol gyda 

staff, cymunedau a rhanddeiliaid. 

Cymerodd 32 o Blant a Phobl 

fanc ran mewn gweithdy newid 
hinsawdd ……. 



Wedi cefnogi                         

3,521                
o drigolion a oedd yn 

gwarchod a 1,353                 
o drigolion bregus yn                          

ystod y pandemig  

 Roedd cyfradd  

ailgylchu  

64.94%                        
yn uwch na'r targed 
cenedlaethol o 64% 

92% 
Deiliadaeth 

portffolio eiddo 

cynghorau gyda 

  30% 
o ddisgyblion sy'n 

gymwys i gael prydau 

ysgol am ddim, yr 

uchaf o holl 

Awdurdodau Lleol 

Cymru 

1.5%                     
(9 person ifanc) 

(ddim mewn addysg, 
cyflogaeth na 

hyfforddiant). Lefel 
isaf hyd yn hyn  
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736 o swyddi 

wedi’u                                            
cefnogi  

64 o blant ar  y                     

gofrestr amddiffyn plant  

cynnydd o 12 ers y  

flwyddyn flaenorol  

      Cynnydd o 

£828,401         

wedi’i dderbyn yn  

            ein dyraniad 

 Grant Cynnal Tai    415        
o oedolion yr amheuir 
eu bod mewn perygl o 
gael eu cam-drin neu 

eu hesgeuluso, 
cynnydd o'r flwyddyn 

flaenorol  -394.  

  105 
      o gwynion 

wedi eu derbyn  

   Proseswyd 

863 
      o geisiadau 

Rhyddid 
Gwybodaeth 

  Menter Tech                      

Hub—                                        

Tua  £2m         

ar gyfer cyfleusterau 

TGCh Ysgolion  

Dyfarnwyd 

£252,393            

i 40 o grwpiau 

cymunedol i gyflawni 

prosiectau lleol  

  £146k          

i gefnogi prosiectau 

bioamrywiaeth  

Cwblhawyd  

539                
o becynnau 

ailalluogi i fyny o 232 

yn y flwyddyn 

flaenorol 

1015 
    Dyfarnwyd grantiau 

cymorth COVID-19 i 

fusnesau, sef 

cyfanswm o 

£2,064 


